
 

Flott konsertkveld til ettertanke i Nord-Odal onsdag 21. oktober  

IKFF Oslo-Vikens arbeidsgruppe for nedrustning, fred og sikkerhet undersøkte muligheter for 

å lage et kulturarrangement i regi av IKFF i forbindelse med markering av FNs merkedager 

for avskaffelse atomvåpen. Koronabegrensningene gjorde det risikabelt å planlegge dette i 

Oslo i høst. Et medlem av gruppa, Torill Eide, bor i Nord-Odal hvor hun har et stort nettverk. 

Nord-Odal har et helt nytt, vakkert bibliotek  i bygget «Samling» på Sand sentrum, med et 

amfi med plass til 50 tilhørere, og både biblioteksjef og ordfører var velvillige til å støtte et 

kulturarrangement her.  

Ildsjelen Torill fikk med seg en erfaren arrangementsgruppe med stort lokalt nettverk, som 

besto av Willy Lindemark, tidligere skolesjef; Eira Lindemark, rektor; Siv Norheim, sekretær; 

Per Norheim, leder av Folkehjelpa og Irene Sveen, tidligere Sanitetsleder, som sto for praktisk 

organisering av arrangementet. Nord-Odal ligger i Innlandet og Kari Nes tiltrådte denne 

gruppa som representant for IKFF Innlandet.    

 

Kulturarrangementet «VERDENS ATOMVÅPENARSENAL: Fredsbevarende eller en 

økende trussel mot våre barns framtid?» med støtte til FNs avtale mot atomvåpen som 

hovedtema, ble avholdt 21. oktober Arrangementet ble strømmet og var tilgjengelig på IKFF 

facebookside i to uker. Hele 630 seere fulgte den strømmede versjonen av arrangementet i 

Nord-Odal.   

 

Foruten musikere og artister med Linn Skåber i spissen, deltok bl.a. biskop Solveig Fiske med 

appell og som quiz-deltaker. IKFFs Liss Schanke ledet en forrykende quiz med to lag 

bestående av henholdsvis politikere og livsynsrepresentanter, samt et tredje – publikum i 

salen. Liss stilte lagene og kommenterte spørsmål om FNs traktat mot atomvåpen; atomkraft 

og atomavfall; militarisme og miljø; døde i krig, konflikt og terrorisme og alle ble utfordret på 

hva vi kan gjøre for å styrke arbeidet for fred i Norge. Det siste ga henne mulighet til å 

presentere IKFFs forslag om fredsdepartement for publikum.  

 

Kari Nes presenterte IKFF i Norge og WILPF internasjonalt som en feministisk 

fredsorganisasjon og introduserte International President Joy Ada Onyesoh som hadde sendt 

en videohilsen til arrangementet. Takk til Margrethe Tingstad som formidlet kontakten!  

 

Det ble en flott kulturaften preget av både humor og alvor, fine musikkopplevelser og gode 

innlegg til ettertanke. Alt arbeidet og innsatsen bak, som Torill sto i spissen for, ga full 

uttelling! 

 

 Landsstyret i IKFF vil takke Torill og arrangementskomiteen i Nord-Odal for alt arbeidet 

som ble lagt ned og gratulerer med et svært vellykket arrangement hvor IKFF fikk presentert 

seg og sine kjerneoppgaver på en fin måte.  

 

   

       

 

 


